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ANHÖRIGSTÖD I TORSBY KOMMUN
Det skänker glädje och trygghet att hjälpa en närstående i vardagen.
Som anhörig är du ett ovärderligt stöd för den person som behöver din
hjälp. Det betyder mycket för hans eller hennes livskvalité.
Men det kan också skapa känslor av oro och trötthet. Då kan du också
behöva få stöd och tid för dig själv.

Vem är anhörig?
Med anhörig menas den inom familjen, släkten eller vänkretsen som vårdar
eller stödjer en närstående som på grund av sjukdom, ålder eller
funktionshinder inte klarar av vardagen på egen hand.
Målet med anhörigstödet är att bidra till en ökad upplevelse av livskvalitet
och hälsa hos de anhöriga.
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Torsby kommun erbjuder dig som anhörig
•

Hembesök

•

Samtal och rådgivning

•

Information och utbildning till anhöriga enskilt eller i grupp

•

Förmedling av kontakter till kommun/landsting

•

Kostnadsfri avlösning i hemmet för anhörigvårdare där inga andra
insatser från kommunen ges, max 10 timmar i månaden

•

Anhörigvårdarkort, finns för dig som vårdar/stödjer närstående i
hemmet

Stödformer som finns att ansöka om hos biståndshandläggaren:
•

Avlösning i hemmet

•

Hemtjänst

•

Korttidsplats för avlastning

•

Växelvård

Det finns även ett chattforum för anhöriga till personer med demenssjukdom
Vill du veta mer eller gå med kontakta mobila demensteamet:
Carina Stenmark Demenssköterska 070-316 20 81 eller
Britt-Marie Jonsson och Mona Skogvang 070-299 74 42
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Anhörigvårdarkort
Kortet ger service och trygghet både för den som vårdas och
anhörigvårdaren om denne råkar ut för en akut sjukdom eller olycka.
Kortet innehåller information som leder till att man inom sjukvården och
polisen kontaktar och förmedlar information till på kortet angivna
kontaktpersoner som träder in som stöd till den närstående.
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Läs mer om anhörigfrågor
Nationellt kompetenscentrum för anhöriga
Anhöriga är en samarbetsresurs för att utveckla anhörigstöd i framtiden.
Där kan du även gå in och gratis prenumerera på deras nyhetsida.
www.anhoriga.se
Anhörigas Riksförbund AHR
AHR är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer
anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som
vårdas.
www.ahrisverige.se
Svenskt Demenscentrum
Fungerar som en sambandscentral och kunskapsbank, här hittar du bland
anat fakta om demens och pågående forskning inom området. Du kan även
prenumerera på deras nyhetsbrev.
www.demenscentrum.se
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Frivilliga medarbetare
Det finns även ett samarbete med organisationer, föreningar och frivilliga
volontärer. De ersätter inte vår personal utan deltar i verksamheten utifrån
egna önskemål.

Några röster från anhöriga
”Anhöriga behöver någon som har tid att lyssna, som kan svara på frågor, utan att
man känner att man är till besvär.”
”Viktigt är också att träffa andra i samma situation och dela erfarenheter, både glädje
och sorg.”
Hämtat ur anhörigas röster
(ur Socialstyrelsens folder, Anhörigas röster 2005 )
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Har Du frågor och känner att Du behöver stöd eller bara någon
att prata med är Du välkommen att kontakta:
Ingrid Olsson
Tfn 0560‐161 91
E‐post: ingrid.olsson@torsby.se
Eller skicka denna intresseanmälan så tar vi kontakt med dig.
Riv ur denna sida.
Vik sidan och sätt en tejp så den håller ihop och skicka in.

Intresseanmälan för anhörigstöd
Jag önskar kontakt
Namn .......................................................................................................
Adress ......................................................................................................
Postnummer och ort ..............................................................................
Telefon .....................................................................................................
E‐post .......................................................................................................
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